
 
 
 
 

Про стан розроблення та оновлення 
містобудівної документації на тери-
торії області у 2020 році 

 
 

На підставі статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 
законів України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про основи 
містобудування”, “Про архітектурну діяльність”, враховуючи інформацію про 
стан розроблення містобудівної документації на території області (додається): 

1. Відзначити позитивну роботу Нетішинської міської, Чорноострівської, 
Летичівської, Теофіпольської селищних, Гвардійської сільської рад щодо вико-
нання вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” у 
частині розроблення у поточному році містобудівної документації. 

2. Визнати недостатньою роботу Красилівської міської, Віньковецької, 
Новоушицької, Старосинявської селищних, Берездівської, Ганнопільської, Гуме-
нецької, Зіньківської, Ленковецької, Маківської, Михайлюцької, Солобковець-
кої, Судилківської, Щиборівської сільських рад щодо забезпечення територій 
новою містобудівною документацією. 

3. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування: 

1) здійснити аналіз наявної містобудівної документації; 
2) активізувати роботу з розроблення містобудівної документації на регіо-

нальному (схеми планування територій) та місцевому (генеральні плани насе-
лених пунктів, плани зонування територій) рівнях за рахунок коштів відпо-
відних місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених зако-
нодавством; 

3) винести на розгляд сесій відповідних рад питання щодо фінансування 
розроблення містобудівної документації, про що поінформувати відділ містобу-
дування та архітектури обласної державної адміністрації до 15 квітня 2021 року; 
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4) надавати на розгляд архітектурно-містобудівної ради при відділі місто-
будування та архітектури обласної державної адміністрації усю розроблену та 
оновлену містобудівну документацію і лише за умови наявності позитивного 
висновку винести її на розгляд відповідних місцевих рад; 

5) вжити заходів щодо приведення структури уповноважених органів 
містобудування та архітектури у відповідність із діючим законодавством та 
дотримання вимог діючого законодавства при призначенні на посади головних 
архітекторів відповідних адміністративно-територіальних одиниць; 

6) вжити заходів щодо поліпшення матеріальної бази для створення та 
ведення містобудівного кадастру на місцевому рівні, придбання необхідної 
комп’ютерної техніки та спеціалізованих програм. 

4. Рекомендувати: 
1) виконавчим комітетам Красилівської міської, Антонінської, Гриців-

ської, Смотрицької, Меджибізької, Чорноострівської, Ярмолинецької селищних 
рад вжити заходів щодо завершення розроблення історико-архітектурних опор-
них планів історичних населених місць та після отримання погодження згідно з 
чинним законодавством подати їх на розгляд відповідних рад; 

2) виконавчим комітетам Новоушицької та Старосинявської селищних 
рад вжити заходів щодо розроблення історико-архітектурних опорних планів 
історичних населених місць. 

5. Відділу містобудування та архітектури обласної державної адміністра-
ції надавати методичну та практичну допомогу виконавчим комітетам місцевих 
рад у вирішенні питань з розроблення та оновлення містобудівної документації. 

6. Виконавцям розпорядження про результати проведеної роботи інфор-
мувати відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації 
до 01 липня 2021 та 01 січня 2022 року для подальшого узагальнення та 
інформування обласної державної адміністрації. 

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 28.12.2019 № 916/2019-р “Про стан розроблення та 
оновлення містобудівної документації на території області”. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації          Сергій ГАМАЛІЙ 


